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Geachte leden van GS en PS, 
 

Vanwege het belang en de kansen van werken met natuur, water en landschap en 
om hierover provinciebreed van gedachten te wisselen met belanghebbenden 
hebben wij afgelopen maart de drukbezochte PAL-lezing Bouwen met de natuur 
georganiseerd, met presentaties van Ronald Waterman over aquapunctuur en Bas 
Roels (WNF) over de Deltadroom voor het Haringvliet. Deze lezing en andere goede 
voorbeelden van het gericht meebewegen met en het beter benutten van natuurlijke 
processen zijn aanleiding voor dit advies om via werken met natuur, water en 
landschap zowel de kwaliteit van en het draagvlak voor hierop gericht beleid als de 
leefomgevingskwaliteit en het woon- en vestigingsklimaat van Zuid-Holland te 
versterken. Hierbij zien wij een regierol zien voor de provincie.  
 
De Notitie bij dit advies toont diverse concrete voorbeelden en projecten van werken 
met natuur in Zuid-Holland en gaat in op relevante recente onderzoeksresultaten 
over natuurbeleving en -beleid. Mede naar aanleiding van de evaluatie van deze 
lezing en op basis van deze notitie komen wij tot de volgende drie aanbevelingen om 
het natuurinclusief werken te versterken: 
  
1. Formuleer innovatief, integraal en natuurinclusief beleid 
Benut werken met natuur als middel om te komen tot versnelling, kostenbesparing 
en draagvlakvergroting bij het realiseren van een hoogwaardige en 
toekomstbestendige leefomgeving. Stimuleer daartoe het effectief gebruik van 
natuurlijke processen. Benut het provinciale instrumentarium hiervoor, waaronder de 
€40 miljoen voor groen uit het provinciale Coalitieakkoord.  

http://www.zuid-holland.nl/overons/pal/@10058/uitnodiging-bouwen/
http://www.zuid-holland.nl/overons/pal/@10216/presentatie-ronald/
http://www.zuid-holland.nl/overons/pal/@10215/presentatie-bas/
http://www.zuid-holland.nl/overons/pal/@10215/presentatie-bas/
http://www.zuid-holland.nl/overons/pal/@11294/pal-notitie-werken/
http://coalitieakkoord.zuid-holland.nl/
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2. Werken met natuur: maak van deze niche de norm 
Neem ‘werken met natuur’ waar mogelijk en zinvol als uitgangspunt en verhef dit tot 
norm in provinciaal beleid. In Zuid-Holland zijn hiervan al diverse goede voorbeelden 
voorhanden, waaronder de Zandmotor en de Groene poort. Het regionale 
schaalniveau is daarvoor uiterst geschikt en kan lokale partijen binden op 
gezamenlijk belang. Maak een kansenlijst voor provinciale projecten of projecten 
waaraan de provincie bijdraagt, en waarin werken met natuur een meerwaarde 
heeft.  

 
Bron: Groene poort 

 
3. Maak van werken met natuur een exportproduct 
Werken met natuur versterkt niet alleen in eigen land de natuurwaarden, 
waterveiligheid, klimaatbestendigheid en leefomgevingskwaliteit, maar vormt ook 
een prachtig exportproduct. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont immers 
in delta’s. Verzilver als provincie samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere 
partners de markt- en exportkansen voor Nederland als innovator op dit gebied. 
Promoot daarmee, hier maar ook elders in de wereld, het natuurinclusief en 
klimaatbestendig werken. 
 
De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit van Zuid-Holland  
wenst u veel sterkte en wijsheid op weg naar meer natuurinclusief en 
klimaatbestendig provinciaal ruimtelijk en leefomgevingsbeleid. 
 
Met vriendelijke groet, 
   
Jan (J.J.) Helder Jos (J.M.) Brouwer 
 
W.G. W.G. 
 
Voorzitter  Secretaris 

 
 
 
 

http://www.deltatalent.nl/agenda/veldexcursie-groene-poort

